
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

18.05.2020 r. – 22.05.2020 r.  

Klasa II C 

18.05.2020 r. 
L.p. Przedmiot/ 

zajęcia 
Temat lekcji  Realizowane treści  formy kontaktu  

nauczyciela  
z uczniami  

sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy ucznia 

oraz postępów w nauce 

Miejsce zamieszczenia materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  przepisy ruchu 
drogowego 

Jazda w trudnych wa-
runkach atmosferycz-
nych 
 

Treści nauczania(cele lek-
cji): zasady bezpiecznej 
jazdy podczas gęstej mgły, 
ulewnego deszczu oraz po 
oblodzonej drodze. Postę-
powanie kierowcy w celu 
uniknięcia poślizgu. Wy-
magania egzaminacyjne 
dotyczące powyższych 
zagadnień na egzaminie 
państwowym. 

e- mail Ocenianie przesłanych dro-

gą elektroniczną wyników 

testów egzaminacyjnych 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  język niemiecki  Was hast du gestern 
gemacht? 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie potrafią zastosować 
czas przeszły Perfekt. 

e-mail, strona interne-
towa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 

podlegających ocenie; Ćwi-
czenia będą sprawdzane i 
odsyłane uczniom wraz z 

oceną i wyjaśnieniem 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

język angielski Biographies Poćwiczę czytanie ze zro-
zumieniem, napiszę e-mail 
na temat życia wybranego 
celebryty 

videokonferencje, email uczniowie wysyłają rozwią-
zania zadań na maila, po 

czym otrzymują feedback z 
oceną pracy lub wskazów-

kami do poprawienia praco 
Oceniane będą również 

wypowiedzi ustne na na-
graniach nadsyłanych za 

pośrednictwem maila lub 
na SKYPIE 

blog angielskinienado-
wa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 

3.  budowa i obsługa 
środków trans-

Przekładnie główne i 
mechanizmy różnicowe. 

Cel lekcji: Uczniowie potra-
fią nazwać elementy prze-

adres  e-mail:  
adamzur@onet.pl 

napisać notatkę do zeszytu 
przedmiotowego  i wysłać 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



portu   kładni głównej i mechani-
zmu różnicowego, omówić 
niedomagania i sposoby 
naprawy przekładni głów-
nej i mechanizmu różnico-
wego 

na adres : adam-
zur@onet.pl - zdjęcie no-

tatki , lub skan z widocznym 
podpisem strony w celu 

oceny pracy. 

4.  matematyka Koło w układzie współ-
rzędnych. 
 

Treści nauczania : uczeń 
umie sprawdzić czy dany 
punkt należy do okręgu, 
opisuje w układzie współ-
rzędnych koło, podaje 
geometryczną interpreta-
cję rozwiązania układu 
nierówności stopnia dru-
giego, opisuje układem 
nierówności przedstawiony 
podzbiór płaszczyzny , za-
znacza w układzie współ-
rzędnych zbiory spełniające 
określone warunki. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  użytkowanie 
środków trans-

portu 

Nadwozia zbiornikowe, 
cysterny i silosy. 
 

Cel lekcji: poznam budowę 
i rodzaje nadwozi zbiorni-
kowych, cystern i silosów 

Messenger , poczta 

elektroniczna oraz kon-

takt telefoniczny 

zdjęcia wykonanych zadań 

uczniowie będą wysyłali na 

pocztę elektroniczną  lub 

Messenger, a te zostaną 

poddane ocenie  

podręcznik oraz dodatkowe ma 

wysłane do uczniów w aplikacji 

Messenger 

6.  wf  Piłka koszykowa w do-

mu, 

Piłka siatkowa w domu 

Piłka nożna w domu – 

ćwiczenia z piłkami w 

warunkach domowych 

Gry zespołowe 

p. nożna, siatkowa, koszy-

kowa 

e-mail, Messenger, sms Testy wysyłane na e-mail na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl , 

linki do filmów na YouTube 

19.05.2020 r. 
L.p. Przedmiot/ 

zajęcia 
Temat lekcji  Realizowane treści  formy kontaktu  

nauczyciela  
z uczniami  

sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy ucznia 

oraz postępów w nauce 

Miejsce zamieszczenia materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  podstawy przed- Powtórzenie wiadomo- Cele: utrwalenie wiadomo- Facebook,  E-mail  ha- Zadania i testy  uczniowie Strona internetowa szkoły 

mailto:halina.pracz@gmail.com


siębiorczości ści – Praca       
 

ści z zakresu prawa pracy, 
systemu wynagradzania, 
bezrobocia. 

lina.pracz@gmail.com, 
Discord 

będą przesyłać na e-maila. 
O postępach będą infor-

mowani na FB.  Informacje 
o wynikach  będą przeka-

zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  budowa i obsługa 
środków trans-

portu 

Przekładnie główne i 
mechanizmy różnicowe. 
  

Cel lekcji: Uczniowie potra-
fią nazwać elementy prze-
kładni głównej i mechani-
zmu różnicowego, omówić 
niedomagania i sposoby 
naprawy przekładni głów-
nej i mechanizmu różnico-
wego 

adres  e-mail:  
adamzur@onet.pl 

napisać notatkę do zeszytu 
przedmiotowego  i wysłać 

na adres : adam-
zur@onet.pl - zdjęcie no-

tatki , lub skan z widocznym 
podpisem strony w celu 

oceny pracy. 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  język polski Obrazy krzyczą… 
 
 

Poznam: 
- najważniejsze cechy sztu-
ki odwołującej się do II 
wojny światowej, 
- dzieła B. Linke z cyklu 
Kamienie krzyczą. 

e – mail: 
magdah5@o2.pl, strona 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

wań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  wf  Piłka koszykowa w do-

mu, 

Piłka siatkowa w domu 

Piłka nożna w domu – 

ćwiczenia z piłkami w 

warunkach domowych 

Gry zespołowe 

p. nożna, siatkowa, koszy-

kowa 

e-mail, Messenger, sms Testy wysyłane na e-mail na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl , 

linki do filmów na YouTube 

5.  pkm Pojęcie maszyny. Kryte-
ria klasyfikacji maszyn. 
Rodzaje, zasoby i źródła 
energii. 
 

Definicja maszyny, ogólny 
podział maszyn, rodzaje 
paliw, odnawialne i nieod-
nawialne źródła energii, 
klasyfikacja paliw ze wzglę-
du na pochodzenie i stan 
skupienia, skład chemiczny 
i wartość opałowa po-
szczególnych paliw. 

e-mail, Messenger, sms zadania rachunkowe i refe-

raty wysyłane na e-mail, 

testy online 

Strona www 

https://zsnienadowazdalne.blogs

pot.com/ 

6.  użytkowanie 
środków trans-

Nadwozia zbiornikowe, 
cysterny i silosy. 

Cel lekcji: poznam budowę 
i rodzaje nadwozi zbiorni-

Messenger , poczta 

elektroniczna oraz kon-

zdjęcia wykonanych zadań 

uczniowie będą wysyłali na 

podręcznik oraz dodatkowe ma 

wysłane do uczniów w aplikacji 

mailto:halina.pracz@gmail.com


portu  kowych, cystern i silosów takt telefoniczny pocztę elektroniczną  lub 

Messenger, a te zostaną 

poddane ocenie  

Messenger 

7.  religia Piekło… 
 
 

Cel: Ukazanie prawdy o 
piekle i Szatanie. Piekło, 
potępienie, istnienie szata-
na, opętanie, egzorcyzmy, 
apokatastaza 

Messenger/ Facebook ------- strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

20.05.2020 r. 
L.p. Przedmiot/ 

zajęcia 
Temat lekcji  Realizowane treści  formy kontaktu  

nauczyciela  
z uczniami  

sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy ucznia 

oraz postępów w nauce 

Miejsce zamieszczenia materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  podstawy  
przedsiębiorczo-

ści 

Test sprawdzający  -
Praca    

------- Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą infor-
mowani na FB.  Informacje 
o wynikach  będą przeka-

zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  diagnozowanie 
środków trans-

portu  

Diagnostyka turbosprę-
żarki  
 

Cel: Zapoznanie się z pod-
stawowymi metodami 
diagnostycznymi zespołów 
turbosprężarek. 

drogą mailową oraz 

przez komunikator Mes-

senger. 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  eksploatacja i 
naprawa środ-
ków transportu  

Przeglądy okresowe 
samochodu. 
 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 

LEKCJI): Uczeń pozna zasa-

dy wykonywania przeglą-

dów okresowych pojaz-

dów. 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

21.05.2020 r. 
L.p. Przedmiot/ 

zajęcia 
Temat lekcji  Realizowane treści  formy kontaktu  

nauczyciela  
z uczniami  

sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy ucznia 

oraz postępów w nauce 

Miejsce zamieszczenia materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 



1.  religia Droga ku nowym nie-
biosom i nowej ziemi. 
 
 

Cel: Ukazanie prawdy, że 
życie ziemskie to droga do 
życia wiecznego. Życie 
człowieka jako droga, Ko-
ściół prowadzi nas do nie-
ba, przykazania kościelne. 

Messenger/ Facebook ------- strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 
2.  

diagnozowanie 
środków trans-

portu  

Diagnostyka turbosprę-
żarki  
 

Cel: Zapoznanie się z pod-
stawowymi metodami 
diagnostycznymi zespołów 
turbosprężarek. 

drogą mailową oraz 

przez komunikator Mes-

senger. 

 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  eksploatacja i 
naprawa środ-
ków transportu  

Przeglądy okresowe 
samochodu. 
 

TREŚCI NAUCZANIA (CELE 

LEKCJI): Uczeń pozna zasa-

dy wykonywania przeglą-

dów okresowych pojaz-

dów. 

 

------- 

wiedza uczniów będzie 

systematycznie sprawdzana 

na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

22.05.2020 r. 
L.p. Przedmiot/ 

zajęcia 
Temat lekcji  Realizowane treści  formy kontaktu  

nauczyciela  
z uczniami  

sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy ucznia 

oraz postępów w nauce 

Miejsce zamieszczenia materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  wf  Piłka koszykowa w do-

mu, 

Piłka siatkowa w domu 

Piłka nożna w domu – 

ćwiczenia z piłkami w 

warunkach domowych 

Gry zespołowe 

p. nożna, siatkowa, koszy-

kowa 

e-mail, Messenger, sms Testy wysyłane na e-mail na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl , 

linki do filmów na YouTube 

2.  historia  Trzecia Rzeczpospolita 
 

•obrady „okrągłego stołu” i 
jego postanowienia 
•pierwsze częściowo wolne 
wybory do parlamentu 
•wybory prezydenckie w 
1990 r. 
•przeobrażenia gospodar-
cze i społeczne na początku 
lat 90. 
•zapoznanie z najważniej-

e-mail, Messenger Zadania wykonane przez 
uczniów odsyłane będą na 
e-mail nauczyciela (lub za 
pomocą Messenger) i tą 
samą drogą uczniowie i 

rodzice otrzymają informa-
cję o ocenie wraz z wyja-

śnieniem 

na stronie internetowej szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 
oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 



szymi faktami  
•praca z różnymi rodzajami 
źródeł 
•doskonalenie analizy i 
syntezy 

3.  język polski Obrazy krzyczą… 
 
 

Poznam: 
- najważniejsze cechy sztu-
ki odwołującej się do II 
wojny światowej, 
- dzieła B. Linke z cyklu 
Kamienie krzyczą. 

e – mail: 
magdah5@o2.pl, strona 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

wań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  matematyka Geometria analityczna – 
powtórzenie wiadomo-
ści.  
 

Treści nauczania : uczeń 
zna podstawowe definicje , 
wzory i zależności z geome-
trii analitycznej. Wie co to 
są okręgi , koła i umie liczyć 
z tego zadania.  Wie jaka 
jest odległość punktów 
albo prostych od okręgów i 
umie ją policzyć. Powtarza 
materiał z tego działu 
przed sprawdzianem, roz-
wiązuje zadania rachunko-
wo i graficznie. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  język niemiecki  Was hast du gestern 
gemacht? 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie potrafią zastosować 
czas przeszły Perfekt. 

e-mail, strona interne-
towa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 

podlegających ocenie; Ćwi-
czenia będą sprawdzane i 
odsyłane uczniom wraz z 

oceną i wyjaśnieniem 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

język angielski Revision Powtórzę materiał z ostat-
niego działu 

videokonferencje, email uczniowie wysyłają rozwią-
zania zadań na maila, po 

czym otrzymują feedback z 
oceną pracy lub wskazów-

kami do poprawienia praco 
Oceniane będą również 

wypowiedzi ustne na na-
graniach nadsyłanych za 

blog angielskinienado-
wa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 



pośrednictwem maila lub 
na SKYPIE 

6.  działalność  
gospodarcza 

Marketing i reklama w 
przedsiębiorstwie sa-
mochodowym.    

 

Cele: określenie działalno-
ści marketingowej przed-
siębiorstwa  według kon-
cepcji  marketing mix, ele-
menty dobrego wizerunku 
firmy działającej na rynku 
usług motoryzacyjnych. 

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com, 

Discord 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą infor-
mowani na FB.  Informacje 
o wynikach  będą przeka-

zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 

 

 

mailto:halina.pracz@gmail.com
mailto:halina.pracz@gmail.com

